
 
maten en prijzen 

 

Taart op maat 
Iedere YAY! Taart creatie is uniek en afgestemd op jouw smaak en wensen. 
 

   
XS S S stapeltaart 

 
  

M L XL 

 

 

 

XXL 
 
 
 
 



 
XS  8-10 personen         €35 Ø 15 cm 
S 
S+ 
M+            

12-15personen 
14 personen 
18 personen 

€45 
€55 
€65 

Ø 15 cm 
Ø 15 cm en 10 cm stapeltaart twee verdiepingen 
Ø 15 cm en 10 cm stapeltaart twee verdiepingen 

M 20 personen €60 Ø 20 cm 
L 30 personen €90      stapeltaart twee verdiepingen  Ø 20 cm en 15 cm 
XL 40 personen 

45 personen 
€120   
€135  

stapeltaart twee verdiepingen 
stapeltaart twee verdiepingen  

Ø 24 cm en 18 cm 
 

XXL 50 personen 
60 personen 
70 personen 
80 personen 

€150 
€180 
€210  
€240   

stapeltaart drie verdiepingen  
stapeltaart drie verdiepingen  
stapeltaart drie verdiepingen 
stapeltaart drie verdiepingen 

Ø 24 cm, 18cm en 13 cm 
 

 
Klein meptaartje: Een meptaartje is een klein taartje, vaak bedoeld voor een kind, bijpassend bij 
de grotere bestelde taart. Het bestellen van een meptaartje is dus alleen mogelijk in combinatie met 
een taart op maat. Het kleine taartje zal gemaakt worden in dezelfde kleuren en stijl als de rest van 
de bestelling. Een meptaartje kost €12,50. 
 
 
Taart smaken 
Taarten van YAY! Taart zijn gemaakt van een stevige, roomboter vanillecake, omhuld met 
vanille/witte chocolade botercrème. De smaak van de vulling kunt u zelf kiezen. De kosten van 
vegan, lactosevrije of glutenvrije cake zijn €10 extra. Wij hebben geen glutenvrije keuken.  
 
 
Lemon curd  
Passievrucht botercrème 
Aardbei botercrème 
Frambozen botercrème 
Laag witte chocolade (ganache +€3,00) 
Laag Melkchocolade (ganache (+€3,00) 
Nutella vulling 
Oreo met een vleugje aardbeien jam 
Oreo  
verse frambozen                                      (+ €4,00) 
verse aardbeien                                       (+ €4,00) 
Tony chocolonely in gewenste smaak     (+ €4,00) 
champagnemousse (+ €12,50) 
Vegan/lactosevrij botercreme framboos 
Vegan/lactosevrij botercrème aardbei 
Vegan/lactosevrij botercrème passievrucht  

(+€3,50) 
(+€3,50) 
(+€3,50) 
 

    
Extra’s 
Taarten kunnen versierd worden met deze extra’s.  
 
chocolade drip (gekleurd) €2,00 
gouden drip  €2,00 
cijferkaarsje per stuk  €2,00 
kunstbloemen klein (3-5 stuks) €1,00 
bladgoud  €6,00 



band van sprinkles om de taart 
cadeauverpakking stolp (gratis bij maat S en 
S+) 

€3,50 
 
€4,00 

naam op de taart van fondant  €3,00 
cijfers op de taart van fondant €3,00 
unicorn of hertje van fondant 
unicorn hoorn van stof 

€10,00 
€7,50 

voetbalaccessoires €3,50 
macarons €1,80 p/st 
eetbare print (bv. Logo of plaatje tekenfilm) 
Ferrero’s + chocolade  

€8,00 per A4 
€4,00 

echte bloemen prijs in overleg 
candybars zoals Mars, Snickers, Kitkat e.d  prijs in overleg 
poppetjes of diertjes op de taart maken wij 
niet met fondant, maar er kunnen wel plastic 
poppetjes op de taart worden geplaatst  

prijs in overleg 

 
Koektaart 

 
Gemaakt van twee lagen vanille koek, met botercrème en kleur/versiering naar wens. Vers fruit en 
macarons zijn niet inbegrepen. 
Een cijfer of letter is genoeg voor 8-10 personen. Het beste te consumeren op de dag van ophalen 
of 1 dag erna. (Kan wel een aantal dagen worden ingevroren) 
 
 
Cijfer / Letter koektaart 

 
€30 

 

Dubbele Cijfers / Letters €60 

 
Cupcakes 
Cupcakes maken we geheel naar wens, kleur en smaak. Een gevulde cupcake kan ook, kijk 
hierboven voor de smaken van de vullingen. Te bestellen vanaf 6 cupcakes. 
  
cupcake met botercrème, mooi versierd         €2,50 p/st 

 

unicorn cupcakes (hoorn & oortjes) €3,50 p/st 
Mini cupcakes (v.a 24 stuks) €1,50 p/st 
cupcake met Oreo botercrème+ koekje                 €2,80 p/st 
cupcake met een macaron erop  €4,30 p/st 
cupcake gevuld (bv. Lemon curd) €2,80 p/st 
eetbare print (bv. logo of plaatje)  + €8,00 per A4 

 

Bruiloft 
Voor een overleg + proefsessie met een bruidspaar rekenen wij €25. Voor de prijzen van 
bruidstaarten kunt u kijken bij de prijzen van de taarten op maat. Wij hanteren geen andere prijzen 
omdat het een bruiloft betreft J. Tijdens een proefsessie laten wij u alle smaken proeven die wij 
hebben en spreken we de mogelijkheden door die YAY! Taart biedt. U kunt ons een e-mail sturen 



om een afspraak te maken. U kunt ook een proefbox afhalen om zelf thuis te proeven. We kunnen 
dan op een ander moment uw wensen doornemen. 
 

Openingstijden, bezorgen en ophalen 
Wij overleggen met iedere klant  de dag en het tijdstip waarop u de taart bij ons ophaalt in de winkel. 
Het adres is Haagdijk 71 4811 TP Breda. Betaald parkeren kan voor de deur of gratis achter de 
Albert Heijn aan de overkant van de winkel.   
Maakt u van tevoren plaats voor de taart op een zo vlak mogelijk deel van de auto? (Niet op de 
stoel, maar bijvoorbeeld op de “grond” van de auto, bij de bijrijder) Wij pakken de taart goed in, in 
een stevige doos. Extra veilig is het vervoeren van de doos in een boodschappenkrat. Ophalen op 
de fiets raden wij af. Onze taartdozen passen niet in een rugtas of boodschappentas.  
YAY! Taart heeft geen standaard bezorgservice, maar mocht ophalen een probleem zijn dan is dit 
wel bespreekbaar, tegen vergoeding (regio Breda). Bruidstaarten bezorgen wij ook in regio Breda.  
 
We zijn officieel alleen geopend op woensdag, donderdag en vrijdag. Taarten voor het weekend 
kunnen op vrijdagmiddag worden opgehaald. We zijn af en toe geopend op zaterdag in verband 
met een kinderfeestje of workshop. Op maandag en dinsdag bakken wij taarten voor de horeca of 
werken we thuis. We leveren geen verjaardagstaarten op maandagen en dinsdagen.  
 

Let op!  
Een gedecoreerde taart kan kleine cocktailprikkers en/of oneetbare items bevatten. 
Wij decoreren onder andere met niet eetbare bloemen.  
 
Wij kunnen glutenvrije en lactose vrije taarten maken, maar wij werken niet in een 
glutenvrije keuken. In onze bakblikken worden ook “gewone” cakes gebakken. 
 


